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 الخالصة
العواصف الغبارية من الظواهر الطبيعية التي تتعرض لها العراق كثيرا والغبار الذي تحمله تترسب على كثير       

من االجهزة الحرارية وااللكترونية و...الخ. مما يؤثر عليها من جوانب عديدة ولكن ما نركز عليه هو تأثيره على 
ة , نحن في حاجة لهذه البحوث لقلة البحوث التي تتناول بما انه يغطي سطح االجهز  ىالحر  انتقال الحرارة بالحمل

 تأثير الغبار على معامل انتقال الحرارة.

على شكل  مرتبة ترتيبا خطيا   أنابيب (9)مكونة من  حزمة انابيب نحاسيةعبارة عن  ةتجريبي نظومةم تم تصنيع 
حد أوضع بداخل  البالستيك الشفافمتكون من مادة ال صفوف ثبت بداخل صندوق االختبار ةاعمدة وثالث ةثالث
مزدوجات  (5)م د, استخالذي ربط بمغذي قدرة متغيرة لتجهيزه بالقدرة نبوب االختبار( مسخن كهربائيأ) نابيباأل

المتساقط في  تم توليد الغبار ,نبوب االختبار والهواء المحيط بهألقياس درجات حرارة سطح  ( (Kمن نوعحرارية 
 استخدم في البحث عدة معامالت: بواسطة المنخل الهزاز. داخل صندوق االختبار

  القدرة الداخلة للمسخن الكهربائي كانت قيمتها(8.4 W). 
  االنابيب  )سطحي االنبوبين( مسافات بينcm(X=Y) = (0.8 , 1.6 , 2.4). 
 20-0.2 بأقطار الغبار) μm).  
 الغبار بتركيز واطىء تتراوح]  pcs/0.01cf (615090~1417) [ ووزن(~60g)      وبتركيز عالي  ,

 (120g~)ووزن ] pcs/0.01cf (917771~2192)  [تتراوح

معامل انتقال الحرارة  ,بين االنابيب اتالمساف يزداد مع زيادةومعامل انتقال الحرارة   عدد نسلتالنتائج اظهرت ان 
المرحلة : احلمر  ثالث ينقسم الى تساقطه الى تراكمه باكثر من اربع ساعات اثناء بتركيز واطىء وعالي الغبار مع

يعمل كطبقة عازلة يقلل من انتقال  ,تساقط الغبار على االنبوب في الدقائق االولى من نزوله اثناءيحدث  االولى
المرحلة للتركيز الواطىء والعالي.  (2-6%)به يقل معامل انتقال الحرارة بنسبة  المحيط هواءالحرارة بين السطح وال

يحصل ذلك النه  يزداد فيها معامل انتقال الحرارة لفترة من الزمن في بداية تجمع الغبار على سطح االنبوب ثانيةال
يزداد معامل وسطح االنبوب باالضافة الى انتقال الحرارة بالحمل,  المتراكم انتقال الحرارة بالتوصيل بين الغبار

عند تراكم يقل معامل انتقال الحرارة  لثة, وفي المرحلة الثاللتركيز الواطىء والعالي (4-7%)انتقال الحرارة بنسبة 
الغبار لفترة طويلة على االنبوب وخاصة الجزء العلوي منه يعمل الغبار كطبقة عازلة مع الوقت سيتغلب على 

 والعالي بنسبة الواطئ تركيزلليقل معامل انتقال الحرارة  ة في المرحلة الثانيةالزيادة الحاصلة في معامل انتقال الحرار 
(%5-1).  

يزداد بزيادة المسافة بين االنابيب في كلتا الحالتين بوجود وبعدم  معامل انتقال الحرارة ان التجاربستنتج من كذلك ا
, الغبار المتراكم يعمل على زيادة الغبار المتراكمالغبار يقلل من معامل انتقال الحرارة حسب كمية , وجود الغبار

. كلما ازداد الصفوف يقل معامل انتقال الحرارة خاصة في الصفوف استهالك الطاقة للوصول الى حالة االستقرار
معامل انتقال الحرارة يقل مع ارتفاع انبوب  ,الوسطية لقلة التبادل الحراري الناتج عن قلة مرور الهواء من خالله
الن الهواء يدخل للمنظومة من االسفل وكلما  االختبار في العمود بدون غبار ومع الغبار للتركيز الواطىء والعالي

المرحلة الثانية التي يزداد فيها معامل انتقال الحرارة لفترة من  يمكن استغالل للهواء. نبوب يقل تعرضهيرتفع اال
 . (fluidized bed)في الزمن 




